Hej Racketvänner,
Vi har väldigt speciella tider som påverkar oss alla på något sätt, men jag kommer inte mer än så
nämna Corona i denna information. Vi följer rekommendationer och informerar via hemsidan.
Istället vill jag informera lite kring styrelsen och personalens arbete i allt runtikring för vi har haft ett
händelserikt år. Full fart i nya uteanläggningen och full fart i projektet kring utbyggnaden. Nu är
bygglovet beviljat i nämnden så nu är vi nära en byggstart.
Så vad händer nu, inte läge att luta sig bakåt….
Vi gör ett starkt ekonomiskt resultat även 2020, helt i linje med vårt mål då vi behöver 2,7 mkr i egen
kontantinsats för utbyggnaden. Vi har en underhållsplan som sträcker sig 4 år framåt som omfattar
tak, fasad och fönster. Förra året investerade vi i värmepumpar och ny LED-belysning, i år
kompletterade vi kommunens flytt av tennisbanor med att investera i en tredje padelbana,
picklebanor och ett bollplank. Ett lyft för utomhusanläggningen.
Nästa år blir nästa milstolpe för KTK med investering i padelhall, men vi kommer också ta tag i
underhållsplanen för att vårda befintlig hall. Utöver byggnadens skal kommer vi att prioritera
tennisbanorna som behöver en enhetlig färgsättning, fräscha nät osv.
Vi ska ha en riktigt bra känsla när vi startar höstterminen 2021.
Utöver investering och underhåll så kommer vi rusta för en större verksamhet, vi kommer nästan
fördubbla vår verksamhet i antal spelade timmar på KTK. Vi vill växla upp hela vår verksamhet, mer
kurser, fler juniorer, fler aktiviteter osv. För det behövs tränare och andra resurser, något vi kommer
se över och jobba med under vintern, så vi är redo till sommaren 2021.
Som jag tidigare informerat om, så tror vi på en starkare framtid för KTK om vi breddar vår
verksamhet och bjuder in fler racketsporter till klubben. Tennis är klubbens kärnverksamhet, men vi
tror att padel driver tennisen framåt och vi tror framförallt att vår anläggning blir en attraktiv
mötesplats med klubbens satsning. För att tydligare koppla padel till vår verksamhet vill vi kalla till
ett extra årsmöte för att justera våra stadgar.
Ha koll på inbjudan från Lotta, mötet är 10 januari.
Till dess vill jag önska alla en god jul och ett gott nytt år.

Andreas Helgesson
ordf. Kalmar TK

